
B E L Ä G E T  /  P L A T S  

Ödegården ligger nära Torup i Halland. 
Härhult 102, 314 98 Torup. 

Du kan ta färjan från Helsingör till 

Helsingborg. Det är 5 minuters bilresa (ca 

110 km) till Ödegården. 

 

Från Köpenhamn, via Öresundsbron, är 

det 2 timmar och 20 minuters körning till 

huset (ca 215km). Det går bra att ta buss 

eller tåg via Halmstad till Torup station och 

därifrån är det 1 km till huset. 

 

Från Jylland går det att ta färjan från 

Grenå till Halmstad, därefter är det 50 

minuters bilresa (ca 40 km) till Ödegården. 

 

 

Hallands skogsdistrikt omfattar ett område av Fyns storlek. 

 

 
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO N TA K T 
 

 

HJULDAMPEREN  

Taarbæk Strandvej 59  

2930 Klampenborg 

skolen@hjuldamperen.dk 

+45 39 63 33 22 

 mobil +45 20 84 48 30 

www.hjuldamperen.dk    

 hitta oss på Facebook 

HJULDAMPEREN ’ s   

ÖDEGÅRD  

 

Hyra Hjuldamperens Ödegård i Härhult,  

Halland, Sverige. 

Perfekt för en golfsemester, familjesemester  

eller en weekendresa. 

 

Plats för ca. 40 övernattande gäster. 

mailto:skolen@hjuldamperen.dk
http://www.hjuldamperen.dk/


 
 

Ö D E G Å R D E N   

 
Redan 1899 byggdes Ödegården som ett fattighus. Ödegårdens tillhörande uthus är fredad eftersom den 

fortfarande står i sin ursprungliga form. Senare fungerade platsen som ålderdomshem, sedan pensionat, innan 

huset kom i danska händer på 1980-talet, som lägerskola som användes av Köpenhamns daghem. Idag äger 

Skolen Hjuldamperen platsen och byggnaden används för lägerskolor för skolans egna elever, och hyrs ut till 

andra särskolor, företag, eller privatpersoner som vill ha semester i Sverige. Namnet ”Hjuldamperen” är  det 

danska ordet för en gammal ångbåten. 

 

HUSET 400 m2  

Ödegårdens 400 m2 innehåller ett nytt kök med moderna 

faciliteter och en matsal med plats för minst 40 personer. 

I ett av husets två vardagsrum finns en hemmabio med Apple-

TV och i det andra, på plan 1, en 65" plattskärm med DVD-

spelare. På bottenvåningen finns en korridor med 3 rum och på 

första våningen en korridor med 10 rum. Det finns 2-4 bäddar i 

varje rum. Det finns toaletter och badrum på båda våningarna. 

FASTIGHEDEN 10.000 m2  

Ödegården har en egen liten anlagd vatten-oas framför  

huset, där man kan fånga insekter och småfiskar med nät. 

Bakom huset finns en stor gräsmatta med fotbollsplan och 

plats att spela volleyboll, badminton eller kungaspel. 

Dessutom finns en stor eldstad, 2 grillar samt bords- och 

bänk set till 24 personer. Hela tomten är omgiven av skog  

och området inbjuder till en mängd utomhusaktiviteter. 

LOKALT 

Ödegården ligger 1,5 km från Torup. I Torup finns bl.a. affär, 

pizzeria, Gästgivargård, vandrarhem, bankomat och badsjön  

vid Sjögaardsparken. Torups kyrka är en spännande plats att 

besöka, då den är lite annorlunda inredd än de kyrkor man ser i 

Danmark. Njut av svensk kultur på sommaren med bilbingo på 

bollplanen och allsång i anläggningen. Från Torup går bussar 

och lokaltåg till Halmstad. 

 
 
 
 
 
 
 

Köket från 2015 Matsalen med plats för 40 

personer 

 
 
 
 
 
 
 
 

I uthuset finns cyklar och Sjön framför Ödegården 

2 klotgrillar 

 
 
 
 
 
 
 
 

Torups kyrka Torup Station 

AKTIVITETER I OMRÅDET 

Halland är ett naturskönt område, känt för sina 

skogar och sjöar. Området är perfekt för 

vandrings- och fisketurer, paddling, golf, bad i 

någon av de många sjöarna eller en tur till 

skogen för att plocka svamp och bär. 

Det är möjligt att gå på vandring till Ramnås 

Utkikstorn. Sök på nätet för mer information 

om tornet och området i övrigt. 

Besök ev Hallaböke, en badplats med 

sandstrand och grillplats. Några kilometer från 

Ödegården ligger Rydö golfklubb. I bl.a. 

Fegen, Bolmen och på Alebo pensionat och i 

Unnaryd kan man hyra kanoter och kajaker, 

vid sistnämnda finns även små fiskebåtar med 

motor. Nära huset ligger Hallandsleden som 

är en välkänd vandringsled. 

Isaberg Mountain Resort ligger 60 km norr om 

Ödegården. Här erbjuder en myriad av 

alternativ som skidåkning, mountainbike, 

klätterbana, golf mm. Det finns också en lokal 

skidbacke med en liten lift och flera 

längdskidåkningsleder i närheten av huset. 

Besök vid behov även Gekås i Ullared, 

Skandinaviens största varuhus, som ligger 35 

km från ödegården. 


